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„Bieţii copii... 

Ce să-nveţe, mă, de la ăi mari?.” 

- Marin Sorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Șoarecele de studio (TV!)Șoarecele de studio (TV!)

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎn loc să se ocupe
de restaurarea arhivei TVR
și, mai ales, să contribuie la
crearea uneia pentru viitor,
prin realizarea de producții
de calitate, în loc să
cerceteze „valoarea” fondu-
lui „documentar” al celor
două decenii și jumătate de
televiziune „liberă”, Stelian
Tănase vrea să bage în „op-
erativa” de cercetare (dehʹ,
metehne vechi!), arhivele al-
tora.

E adevărat, la întâl-
nirea arhivarilor de televiz-
iune din Europa de Est, TVR
a cam ridicat din umeri. Păiʹ,
ce să prezine? O „arhivă”
postdecembristă care, ca
rezultat al producțiilor din ul-
timii 25 de ani, poate indexa
pentru generațiile viitoare
doar emisiunile Andreei
Marin și alte stupizenii lac-
rimogene?! Ori care să
peticească la nesfârșit sin-
gurul ei fond documentar, și
ăla de fapt al TVR(L),
„Revoluția”?

Soluția ar fi crearea
unui fond de documentare
pe baza altor arhive. Adică
trai de „studiu” și cercetare
prin fișierele altora. Baze de
date gata indexate din care
doar să se extragă, pentru
comentarii sofiste, docu-
mentele deja aranjate.

Acum, Stelian
Tănase a pus ochii pe
arhiva CNSAS. Pe care o
vrea ca material de studiu
documentar pentru TVR. De
fapt pentru el, cel ce se
autointitulează, nu cel mai
mare cercetător-documen-
tarist al vremurilor noastre,
ci însuși creatorul „cercetării
de arhive în România”. Că,
așa se întâmplă când

șoarecele (de bibliotecă)
ajunge să se viseze guzgan
de biblioraft!

Și nici nu a apucat,
teoretic, să parcurgă parte
din fișetele de la CNSAS că
directorul TVR a și început
să acuze că SRI nu a predat
de fapt toată baza de docu-
mente. Știe el, documentat!
Desigur, a auzit prin taifa-
surile emisiunilor de
altădată, de pe la alte tele-
viziuni (ălea fond documen-
tar!), în care se peria
reciproc cu prietenul de
sticlă (tv!) poetul-gurmand,
cum că SRI nu a predat

toate documentele către
CNSAS. Și probabil tot de la
Mircea a reținut și ideea
huzurului pe impresia de
muncă: „Stelică fă-te că lu-
crezi!”. Ia de alții și
cercetează până la pensie!

Ce o să facă Televiz-
iunea Publică prin arhivele
CNSAS? Va găsi acolo
subiecte de televziune pen-
tru „generația (happ)y”?
Puțin probabil! De fapt, pe
Stelian îl doare în „x”-ul
competenței lui de telespec-
tatori, mai ales de cei tineri
pe care TVR i-a pierdut de
multă vreme! Dar fondul
CNSAS poate să țină, 
sub formă de pălăvră-
geală audio-video per 
filă îngălbenită, locul
producțiilor TVR! Și nu ar fi
nimic nou! Mai ales că Tele-
viziunea Publică a mai trăit
epoca unui director moralist.
Dar care măcar avea sevă
de pamfletar și nu era atât
de închistat precum direc-
torul de acum… Care geaba
se laudă pe la conferințe că
a scris zece volume. Că
ălea nu țin loc de fond doc-
umentar. Poate doar dacă
vor fi trasate prin memo-uri
interne pe post de porunci
de căpătâi ale televiziunii

publice.
Dar când vorbește

conu Tănase, nici un cuvânt
nu e în vânt! Că nu stoarce
el nici măcar un strop de su-
doare (intelectuală!) fără
rost. Și cum ar suna, ca vi-
itor proiect al TVR, care nu
și-a digitalizat nici măcar
zece la sută din vechea
arhivă, cea adevărată pre
post-decembristă (!), să se
ocupe de digitalizarea
arhivei CNSAS? Păiʹ, n-ar
huzuri toată cohorta de
angajați care numai de
producții TV nu sunt capa-
bili? Că dacă pentru sal-

varea în format digital a
vechilor pelicule TVR a
cerut… 50 de milioane de
euro de la buget, un fleac!,
cât ar putea cere oare pen-
tru fotocopierea uriașei
arhive CNSAS? Și în plus,
poate se mai descoperă și
material pentru fondul politic
„de protocol”. Ăla servit
clienților în campaniile elec-
torale. Că și „dosarele” se
digitalizează, nu-i așa?!

Și pare și un nou
atac al șefului TVR la
adresa SRI. Pare, dacă ne
gândim că recent Stelian
Tănase ceruse fostului di-
rector al SRI să-și retragă
ofițerii acoperiți din TVR!
Probabil, a mai chibzuit, mai
ales după schimbarea direc-
torilor aervicului, și a realizat
că televiziunea publică ar
putea rămâne fără angajați.
Mai utilă ar fi dară o „recon-
versie”. Și nu ar fi ceva cu
adevărat inedit ca ofițerii
acoperiți (ai televiziunii, de
data asta!) să studieze
arhiva, inclusiv dosarele de-
spre… ofițerii acoperți?!

Nu ar fi cea mai
bună „acoperire”?! Vorba
aceea: „Adevărul este cea
mai bună minciună!”.

●

Și totuși, când?!Și totuși, când?!

Petre
Iosipescu

„R„România e ţara în
care politicienii dedulciţi la
deplasarea cu elicopterul au
schimbat mâncarea de fa-
sole pe caviarul asezonat cu
o muşcătura zdravănă dintr-
o ceapă sănătoasă, pantofii
de muşama cu umblătorii de
firma şi bicicleta cu limuzina
sub a cărei capotă necheză
caii putere, deşteptând am-
intiri din copilărie. Şi tot
România e ţara unde aceiaşi
politicieni alternează rolul de
om simplu, de bun simt, cu
alura de mafiot uns pe tot
corpul cu tot felul de alifii pro-
tectoare. Când elicea eli-
copterului te duce hăt,
departe, atâta vreme cât
chelnerii se pleacă în faţă ta
precum un elev băgat la
încălzire în debutul orei de
educaţie fizică, manifestările
se străduiesc să rămână în
ţarcul acţiunilor obişnuite ale
oricărui parvenit.

Când, însă, duba ia
locul elicopterului şi chelnerii
prind a te privi absent, de
parcă bacşişul tău nu le-ar fi
încălzit niciodată căuşul
palmei, e timpul ca tu, politi-
cian cu proprietăţi de meta-
morfozare, să te vâri,
degrabă, în pielea mafioţilor
admiraţi în producţiile ameri-
cane. De la celebra palpare
a năsucului răsfăţat cu miro-
suri fine, la săgeţile verbale
trimise de ultimii audiaţi (cu-
plul Vanghelie – Oana Mizil),
părţi din tabloul politic româ-
nesc, încep să semene cu
reglări de conturi în faţă
cărora ne cutremurăm
privind la filmele cu mafioţi
iuţi la manie şi degrabă
vărsători de ameninţări
cumplite, piaţă publică pare
un fel de câmp de bătălie
între clanuri din sud, dar nu
din sudul Italiei, ci al
României.

Marea distracţie a
românului de azi este privitul
la televiziunile de ştiri, acelea
care, permanent, prezintă
“săltarea” cu cătuşele la
mâini a unor personaje până
mai ieri personalităţi ale lumii
politice şi economice. Toată
lumea pare să fie fericită că
“lupta împotriva marii
corupţii” reuşeşte să dea
roade atât de bogate.

Sigur, fostul mare ar-
tizan al luptei împotriva
corupţiei, adică fostul
preşedinte Traian Băsescu,

s-a trezit să nu mai aibă în-
credere în procurori şi să
afirme că, împotriva sa şi
apropiaţilor săi, se construi-
esc dosare politice. Adică,
acuma, procurorii pe care i-a
numit în posturi, lăudându-se
că a avut “mână bună” când
i-a ales, se dovedesc a nu
mai fi la fel de competenţi şi
imparţiali.

În 2012 PDL şi Traian
Băsescu au boicotat scruti-
nul de la referendum, pentru
că le-au cerut cetăţenilor să
nu se prezinte la urne. Nu s-
a întrunit prezenţa necesară
şi referendumul nu a fost val-
idat. 

Au votat pentru sus-
pendarea lui Băsescu 7,4
milioane de români. 

Au votat degeaba,
pentru că judecătorii Curţii
Constituționale nu au ţinut
seama de numărul uriaş, ci
de procente. 

În 2004, Adrian
Năstase a avut ghinion în
faţa lui Traian Băsescu. Nu a
reuşit să câştige în faţa lui
Băsescu, în plus candidatul
PSD s-a ales cu acuzaţia că
a folosit bani publici în cam-
pania prezidenţială. S-a lăsat
cu o condamnare. În 2009,
Mircea Geoană a avut iarăşi
ghinion în candidatură. De
dată aceasta, s-ar părea că
Traian Băsescu va avea de
dat explicaţii privind fondurile
electorale.

Mai sunt şi alte
dosare ale lui Traian
Băsescu care stau prin
sertarele procurorilor pe care
nu le mai enumăr pentru că
se ştiu. De curând, mai pre-
cis de la plecarea lui Traian
Băsescu de la Cotroceni, se
perindă cu mâinile în cătuşe
foşti denmitari PDL. Între-
barea este dacă pe undeva
se ţine o socoteală, dacă se
are în vedere menţinerea
unui echilibru între “corupţii
lor” şi “corupţii noştri” şi pe
când Traian Băsescu va fi
chemat de către procurori să
dea cu subsemnatul?

●
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Părul lung şi mintea scurtă!Părul lung şi mintea scurtă!

Ilie
Șandru

ÎÎn ultima vreme, nu
chiar recent totuşi, au
apărut indivizi care se cred
altfel decât semenii lor. Sunt
convinşi că le sunt superiori.
Mă gândesc la acei
„nonoconformişti” care au
preluat de la înaintaşii lor
„moda” părului lung, însă au
moştenit şi acea vorbă din
popor despre „părul lung şi
minte scurtă”! Iar această
„zicere”, sau vorbă
bătrânească, s-a născut din
înţelepciunea poporului. Ea
nu minte! Ea constată doar
un adevăr născut din
experienţa de viaţă. Iar
aceasta vrea să spună că
mintea acelora cu părul lung
este ceva mai „măruntă”,
adică mai scurtă decât a
celorlalţi.

M-am gândit la toate
acestea ascutându-i cu câtă
îndârjire încercau să ţină
piept şi să-şi apere ideile
neghioabe doi indivizi, la o
recentă dezbatere, la un an-
umit post tv, despe
scoaterea religiei din
şcoală! Sunt, din păcate,
oameni relativ tineri şi ar tre-
bui să se „bată” pentru idei
constructive în învăţământul
românesc. Şi ar trebui multe
pentru ca acesta să revină
ce a fost, să fie reaşezat pe
temelii solide. Nu, ei sunt
preocupaţi doar de „idei
noi”, conforme – zic ei – cu
spiritul epocii. Respectivii in-
divizi încercau să impună,
de fapt, o altă logică, bazată

pe modul lor de a gândi. Cu
alte cuvinte, încercau, în fel
şi chip, să răstoarne
adevărul cuprins în prover-
bul popular „părul lung şi
minte scurtă”, în sensul că
doar cei cu părul lung sunt
cei ce gândesc logic, că ei
sunt deţinătorii adevărului,
că ei sunt cei care vor re-
forma lumea

Pe unul dintre ei l-
am recunoscut imediat.
Este Emil Moise, cel care, în
urmă cu câţiva ani, pornise,
tot aşa ca să se afle în
treabă, o teribilă campanie
pentru scoaterea icoanelor
din şcoală! Susţinea că
locul acestora era doar în
biserică! Era şi campania
aceea de atunci, ca şi cea
de acum, un moment ce va
trebui să rămână consem-
nat în paginile despre
idioţiile şi prostiile unor indi-
vizi, care atâta ştiu să facă:
să provoace scandal. Să
atragă atenţia asupra lor. Să
intre în atenţia opiniei pub-
lice, prin ce o fi, numai să
fie.

Celălalt este
„pitorescul” parlamentar
Remus Cernea, figură ab-
solut singulară între cei vreo
şase sute de indivizi care au
ajuns, printr-un joc al
prostiei – sau al intereselor?
în aşa-zisul parlament al
României, devenit o
adunătură gigantică care nu
depăşeşte nivelul de
inteligenţă celor cărora
marele Eminescu le-a pus
pentru vecie eticheta: „fonfii
şi flecarii, găgăuţii şi guişaţii
/ Bâlbâiţi cu gura strâmbă,

sunt stăpânii astei naţii”!
Pe undeva sunt re-

voltat petru tot ceea ce au
făcut şi fac aceşti indivizi.
Pe de altă parte sunt trist,
ba chiar mâhnit pentru că,
oameni tineri fiind – iar eu
am lucrat o viaţă întreagă –
55 de ani! – numai cu oa-
meni tineri – numai atâta le
poate mintea? Cum spune
poporul: numai atâta îi duce
capul?... Însă dacă stau şi
mă gândesc bine ei, ca
nişte indivizi deosebiţi de
ceilalţi oameni de rând, nici
nu pot gândi altfel, adică
numai atâta îi duce capul!
Fiindcă nu sunt decât nişte
produşi jalnici ai epocii în
care s-au născut şi crescut.
Nişte triste religve ale alcei
epoci. Mă refer desigur la
epoca comunisto-păgână,
în care ambi s-au născut şi
şi-au petrecut tocmai acei
ani în care influenţa mediu-
lui şi a societăţii, în care
tânărul cunoaşte lumea
înconjurătoare, deschide
adică o ochii asupra aces-
teia, sunt imense şi îşi pun
defitiv pecetea pe personal-
itatea individului.

Generaţia mea, face
parte dintr-o altă lume, o
lume absolut străină
generaţiei din care fac parte
Remus Cernea şi Emil
Moise. Cei din generaţia
mea –mulţi, puţini, câţi or
mai fi trăind - a făcut primele
clase de liceu sub îndemnul
care ni s-a întipărit pentru
totdeauna în memorie, dar
mai ales în suflet: „Nihil Sine
Deo”! Adică: „Nimic fără
Dumnezeu”! Era ,,aforismul”

ce se afla în fiecare clasă,
pe peretele din faţă, sub
care se găsea portretul
regelui. Au urmat apoi anii
de după 1947, anii de în-
doctrinare cu aşa-zisele
„princii de viaţă” ale noii ide-
ologii comuniste. Epoca în
care ,,Nihil Sine Deo” a
dispărut din clasă, odată cu
portretul regelui, iar în locul
acestuia au apărut ,,marii
dascăli”:Marx, Engels,
Lenin şi Stalin. Pentru noi
aceştia nu erau decât:
„barbă albă”, „barbă
neagră”, „barbă cioc”,
„barbă deloc”! Atât şi nimic
mai mult. În locul fru-
moaselor noastre cântece
patriotice şi populare, au
apărut cele sovietice. Dege-
aba! Le-am învăţat, dar le
uram şi le uitam repede. Am
învăţat toate „noile principii
de viaţă ale omului nou,
constructor activ al socialis-
mului...”, dar nu „se legau”.
Ne erau absolut străine! Nu
erau ale noastre. Nu s-au
legat niciodată de sufletul
nostru. După cum nu se
lega de noi nici noua limbă
introdusă în locul celei
franceze: limba rusă. Îmi
aduc aminte că eram în
clasa a VII-a elementară –
după ce făcusem două
clase de liceu – şi pe primul
semestru am rămas cori-
gent la limba rusă, în timp
ce toate celelate medii erau
peste opt! Am fost declarat
duşman al poporului sovi-
etic! (Aveam 13 ani!). A fost
chemat tata la şcoală şi
eram gata-gata să fiu elimi-
nat! Chiar dacă ne-a fost dat

să trăim cea mai mare parte
a vieţii noastre într-o epocă
a „dreptăţii sociale”, pe care
a trebuit s-o acceptăm,
vrând-nevrând, fiindcă a tre-
buit să muncim spre a ne
câştiga existenţa, această
societate ne-a rămas
străină, potrivnică. Aşa ne-a
fost dat. Aşa a fost să fie.
Dar cei vreo 40 de ani de
comunism nu ne-a putut
scoate niciodată din su-
fletele noastre acea convin-
gere cu care am trăit în
copilărie: „Nihil Sine Deo”!
Cu ea în suflet au trăit, au
muncit şi au murit generaţii
de români. Cu ea în suflet
vom părăsi lumea acesta şi
cei care încă mai suntem în
viaţă domnilor „filozofi”
nonconformişti, Emil Moise
şi Remus Cernea!

Aţi uitat că poporul
român a fost creştin de la în-
ceputurile istoriei sale. Cu
această credinţă s-a petre-
cut întregul proces al etno-
goenezei româneşti. Şi
fiindcă aţi uitat acest adevăr,
ori l-aţi igorat cu bună
ştiinţă, poporul v-a pedepsit.
Toată nemernicia iniţiată de
voi şi cu scoaterea
icoanelor din şcoli, iar acum,
cu scoaterea religiei dintre
obiectele de învăţământ s-a
întors, ca un bumerang,
lovindu-vă drept în „numele
tatălui”! Şi nici nu putea fi al-
tfel din moment ce v-aţi
eliminat singuri din rândul
poporului român creştin,
care v-a arucat, ca pe nişte
gunoaie, unde vă e de fapt
locul.

●

Lecția de supraviețuire...Lecția de supraviețuire...

Remus
Ștefan

PPentru mine, nimic nu
e mai fascinant în spectacolul
străzii decât lecţiile de
supravieţuire pe care le oferă
actorii anonimi, cei care îşi
joacă rolul de fiecare clipă, de
fiecare zi, de fiecare
săptămână şi lună, an, fără
aplauze, fără cereri de revenire
la scenă după încheierea rolu-
lui, fără cronici în care numele
lor să fie pomenit la superlativ,
fără afişe colorate pe care să
le apară chipurile.

Vorbesc despre cei
care îşi duc traiul la limita
supravieţuirii, la bătrânii uitaţi şi
care luptă cu bolile şi
singurătatea, la salariaţii cu
venituri de 200 de euro lunar,
la toţi cei care, asemenea lor,
dau adevărata faţă a ceea ce
înseamnă România. Vorbesc
despre oamenii străzii, cei care
au rămas fără nimic, dar între
care văd o solidaritate din
afara oricărei caste, dar
funcţionând în interiorul ultimei
realităţi: aceea de a fi om.

Vorbesc despre
vânzătorii de la tarabele
pieţelor, care vin dimineaţa şi

pleacă odată cu înserarea, de-
spre cei care stau în
chioşcurile cu ziare şi reviste
câte zece sau chiar
douăsprezece ore pe zi, de-
spre taxime-triştii care îşi
aşteaptă clienţii, vorbesc de-
spre ei ca despre izvoare infi-
nite de poveşti şi despre
recunoştinţa mea infinită şi
tăcută pe care le-o port şi pe
care le-o voi purta tot restul
zilelor mele.

Fac parte dintre aceia
care cred cu convingere, aşa
cum un credincios crede în
Dumnezeu, că un scriitor sau
un jurnalist nu poate fi decât de
stânga, în sensul în care sursa
lui de inspiraţie vine din oa-
menii neştiuţi, dar din seva
cărora se hrăneşte însăşi
lumea. Nu mă interesează is-
toria de viaţă a unui corpo-
ratist, a funcţionarului, a
politicianului, a marilor
afacerişti, a vedetelor născute
în tabloide şi nici conducătorii
de clanuri mafiote. Mă
interesează lupta medicului
care se dăruieşte pacientului,
mă interesează dascălul care
dăruieşte înţelepciunea şi
dragostea sa discipolului, mă
interesează actorul care îl face
pe spectator să creadă într-o

lume a sensului, mă
interesează omul care se oferă
semenului său. Dar oamenii
străzii sunt, dincolo de toate
acestea, istorii pe care noi, cei
care scriem şi citim, nu le vom
pătrunde niciodată în ultimele
sale consecinţe, în ultimele
sale vibraţii de trăire de fiecare
clipă. Este aici o pendulare
neîncetată între resemnare şi
luptă pentru supravieţuire, între
luciditate şi nebunie, între miz-
erie şi nobleţe, o frumuseţe a
goliciunii condiţiei umane, o in-
timitate a trăirii la graniţa dintre
umanitate şi animalitate.

Ei sunt patriarhii
străzilor, profeţii care vorbesc
prin tăceri şi tremurături ale
corpului despre tot ceea ce are
fiinţa mea mai profund şi mai
inefabil. Abandonul lor îmi
vorbeşte despre propria mea
însingurare, despre propria
mea depărtare de mine. O
depărtare pe care o văd cu atât
mai irecuperabilă cu cât
numărul nopţilor în care ei
dorm la marginea trotuarului
par tot mai imposibil de
numărat. Visez la ziua în care
jurnalistul va scrie despre
anonimii de fiecare zi şi va
ajunge să descopere că
povestea acestora este infinit

mai fascinantă decât cea a
politicianului corupt, a afaceris-
tului care nu mai ştie numărul
milioanelor de euro depozitate
în conturi străine, a vedetei
care şi-a făcut operaţie
estetică pentru a fi un produs
mai ofertant în ochii celui dis-
pus să ofere cât mai mult.

Visez la clipa în care
jurnalistul se va trezi într-o
staţie hiperaglomerată de
tramvai la orele la care oamenii
aşteaptă să ajungă la locurile
lor de muncă şi, trezindu-se
acolo, va descoperi că are ca-
pacitatea de a le auzi tăcerile
aşa cum ar auzi un zumzet
neîntrerupt, un şuvoi de
strigăte prin care se anunţă o
nouă zi, atât de banală şi atât
de miraculoasă în banalitatea
ei. Visez la ziua în care cititorul
de presă va exclama la
sfârşitul unui articol: ESTE
VORBA DESPRE MINE!
ACEASTA ESTE POVESTEA
MEA! Chiar dacă noi ştim că
nu avem nevoie să se scrie de-
spre noi în ziare. Pentru că
viaţa noastră este infinit mai
autentică decât orice fel de au-
tenticitate pe care ar putea-o
atinge vreodată vreun jurnalist,
indiferent cât de meşteşugite
le-ar fi cuvintele. Dar nu este

oare visul o compensare a
neputinţei realităţii în care
trăim?

Mă întorc la omul
străzii, mă apropii de el şi îi
mulţumesc pentru că îmi
aduce aminte de cât de singur
sunt faţă de mine însumi. Mă
uit la cei din jurul meu şi le
mulţumesc pentru că toate
gesturile lor, toate cuvintele lor
inutile, pentru că toate
dorinţele lor magnifice şi mes-
chine în acelaşi timp, îmi
vorbesc despre un singur lucru
: despre A TRĂI.

Între bărbatul acesta
îmbrăcat în costum de firmă şi
omul fără adăpost, între spe-
cialistul în IT şi vânzătoarea de
la magazinul din colţul străzii
nu mai văd nici o diferenţă.
Între mine şi tine nu mai există
nici o deosebire arbitrară, ivită
dintr-un context relativ.

Patriarhii străzilor m-
au învăţat lecţia de care aveam
atâta nevoie: suntem toţi, fără
ierarhii, fără categorii, fără
separări, mesageri ai darului
de a fi, cu toţii şi împreună,
OAMENI.

●
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Recuperări necesareRecuperări necesare

Aurel
Brumă

DDe ce să fie privită
limba română ca un produs
lingvistic dintr-o ″limbă de im-
port″ (latina) când şi româna
şi latina (italiana) au evoluat
din aceeaşi matrice
lingvistică, latina vulgaris,
limbă vorbită în aceeaşi
măsură în imensa teritoriali-
tate de care aminteam. Or
dacă, încă în sec. VI î.Hr. se
confirmă identitatea limbii
pentru geţi şi daci (unitate
lingvistică) iar latina (de can-
celarie) apare după un lung
proces de polizare a
comunicării între triburile de
latini, sabeli, umbri şi, mai
târziu, etruscii, teoria etno-
genezei daco-romane se
clatină serios sau, mai exact,
reconcilierea cu noi înşine, cu
propria istorie devine obliga-
torie.

La început a fost Cu-
vântul. Dar cum, în ce vest-
mânt sonor şi pe ce areal în
extensia teritorială a genito-
rilor limbii române, traco-
geto-dacii? Care lingvist ar
îndrăzni să descompună
arhitectura ″clasicizată″ a
etno-genezei poporului nos-
tru, chiar dacă teoretizarea
acesteia (ca şi în alte domenii
ale dovezilor esenţiale) este
fructificarea unui travaliu în-
delungat, cu multe redis-
tribuiri de nuanţe, de impuse
raportări la dicteurile de in-
terese ale ″cancelariilor″ in-
teresate de credibilizarea
propriilor ″adevăruri″. Proce-
sul încă nu s-a încheiat, este
bine întreţinut, cum o
demonstrează bâlbâiala atent
diseminată a separaţiei dintre
limba română şi ″limba

moldovenească″(în Basara-
bia, sigur).

Mă bântuie încă scin-
tilantele întâlniri cu marele ro-
manist Ştefan Cuciureanu,
lejeritatea cărturărească a
acestuia în redistribuirea ac-
centelor necesare cu privire
la primatul indiscutabil al lim-
bii române (şi spaţiul
existenţei sale actuale) ca
teritoriu lingvistic de maximă
concentraţie a comunicării
prin ″latina vulgaris″, (de ce
nu tocmai limba
fundamentală pentru o ge-
ografie umană cu extensie
din sudul Dunării până în
Anatolia, Peloponez şi Penin-
sula Italică, centrul şi partea
nordică a Europei?)) acolo
unde, presiunile marilor mi-
gratori au sărăcit fondul prin-
cipal de cuvinte al latinei
populare (vorbite) şi unde re-
organizarea lingvistică s-a
făcut prin scris, prin
intervenţia interesată a ier-
arhiilor conducătoare în
definirea identităţii statale şi
prin acest instrument de
reprezentare. Sigur că proce-
sul de “şcolarizare” a fost difi-
cil, cu multe meandre,
continuând şi acum, într-un
alt registru. O statistică a di-
alectelor din Italia, spre ex-
emplu, dihotomia aproape
totală în marea parte a cuvin-
telor utilizate, existenţa, ici-
colo a unor asemănări cu
limba română asigură suport
ipotezei unei limbi comune
vorbite în teritoriul amintit şi,
într-o viziune ceva mai
orgolioasă (dar posibilă) teri-
toriul geto-dac ca nucleu al
formării latinei vulgaris, cea
care a fost alchimizată ca
latină (limba cancelariei şi a
sistemelor de stat: şcoală,
administraţie, biserică).

Cartela europeană a
poporului român, şi în acest
context, este de serie zero cu
un primat istoric greu de con-
testat asupra limbii franceze
cel puţin. Recentele ipoteze
privind utilizarea de către
geto-daci a unui sistem de
scriere special (probe irele-
vante încă) care nu s-a impus
la nivel de cancelarie sau de
educaţie sunt nefuncţionale.
Dar cum oare, aproape striga
retoric Profesorul, s-a ajuns
ca limba română să fie privită
ca un muzeu în care, nota
bene, se păstrează cel mai
important fond de cuvinte ale
limbii matriciale romanice?
Limba română e un organism
viu, un trunchi şi necum o
ramificaţie, o margine, o
vitrină încremenită.

Pe fondul primelor
experimente globaliste (Im-
periul Roman), orice altă
populaţie decât cea latină era
nomenclată barbariei (dacii –
purtători de barbă fiind bar-
bari şi din punctul de vedere
al elenilor), de unde şi lipsa
de interes pentru deter-
minarea documentată a
trăsăturilor lingvistice co-
mune. A mai crede că
populaţia geto-dacă ar fi uti-
lizat un limbaj consonantic
aspru (viezure, brânză,
barză), că doar câteva cu-
vinte ″dacice″ total neimpor-
tante ar fi rămas în corpul
limbii vorbite atinge limita
unui veritabil holocaust
lingvistic nemeritat.

O a doua etapă de
repoziţionare globalistă, sep-
ararea creştinilor după
schisma din 1054 transformă
teritorialitatea limbii române
într-un poligon de interes
pentru reprezentanţii celor
două imperii (biserici), în plan

general, şi, practic într-o pre-
siune directă a ungurilor şi
ruşilor. Populaţia autohtonă,
încă insuficient coagulată ad-
ministrativ, trebuie să facă
faţă atât incursiunilor triburilor
migratoare (pecenegii,
cumanii) cât şi forţelor armate
ruse sau ungureşti, ultimii
încercând o extensie a Un-
gariei inclusiv prin densitatea
prezenţei călugărilor şi
preoţilor maghiari,
exponenţi″spirituali″ ai politicii
de ocupaţie maghiară. Pe
acest fond, în contextul dat,
ortodoxismul se impunea ca
formă necesară şi obligatorie
de salvgardare a fiinţei
româneşti (pentru teritoriile
viitoarelor state Moldova şi
Ţara Românească) pe când
în Transilvania, cnezatele
române trebuie să se
împotrivească unei duble es-
calade cu acelaşi actant, Un-
garia.

Peste măsură de
importantă ar fi, în 
contextul prezentat, contin-
uarea cercetărilor savantului
antropolog Cantemir Rişcuţia
cu privire la identificarea
″urmaşilor″ daci, alăturarea
grupei reprezentate de
românii din Munţii Apuseni a
unor populaţii din zone disi-
pate în Italia sau Spania. Ast-
fel s-ar putea decodifica şi
secretele documentelor
mute, statuile, busturile unor
nobili daci existente în varii
locuri din Italia, a prezenţei
etnonimului “dac-daci” în nu-
meroase documente şi în-
scrisuri acoperind Europa
până la limita ţinuturilor
nordice.

Pe de altă parte leg-
enda etno-genezei daco-ro-
mane îşi absoarbe surplusul
mitologic şi dintr-o simplă şi

la îndemână constatare
asupra martirajului limbii
române prin sutele de ani de
exerciţiu cultic slav sau gre-
cesc în bisericile româneşti şi
care, totuşi, nu a reuşit să re-
alizeze ceea ce se pre-
supune că ar fi obţinut
prezenţa romană într-o
perioadă infimă de timp.

Toate aceste
consideraţii au fost provocate
de lectura lucrării istoricului
Mircea Ciobanu, ″Bătăliile
românilor din secolul al XI-
lea″(Editura Performantica,
Iaşi, 2014). Folosind puţinele
documente referitoare la
această perioadă, autorul
reuşeşte să ofere o imagine
clarificată a raporturilor exis-
tente între români (numiţi
valahi sau daci în lucrările
scrise ale perioadei, un ex-
onim) şi formele diverse de
invazie sau interese armate
la care se cereau răspunsuri
nuanţate dar mereu cu
adăugare de jertfe. În plus, o
importantă populaţie
românească din zona
balcanică, prezentată în doc-
umentele cărţii, dovedeşte, o
altă latură, martirică, a isto-
riei.

Din păcate şi această
perioadă eroică nu-şi
primeşte tributul de efort
necesar şi obligatoriu al
cercetării istorice. Mai ales
acum când, într-un context
de repetabile presiuni exo-
gene, avem nevoie de recu-
perarea orgoliului curat al
apartenenţei la o naţiune
solidară, puternică cu un tre-
cut demn de respect mai ales
prin adâncită cunoaştere.

●

PSD și Victor Ponta: certitudine și probabilitate…PSD și Victor Ponta: certitudine și probabilitate…

Iulian
Chivu

NNeîndoielnic, PSD
rămâne fără emoții într-o ma-
joritate parlamentară lejeră
care îi permite să-și pună în
aplicare strategiile până și în
perspectiva alegerilor din
2016. Vizibil erodat ca imagine
în special prin finalizarea mul-
tor dosare la DNA, care
confirmă corupția în rândul
membrilor săi ca act de identi-
tate politică, partidul nu se
teme de nicio manevră a
opoziției, iar Victor Ponta nu va
fi înlocuit de la conducerea
PSD nici pe seama pierderii
alegerilor prezidențiale, nici pe
motivul că rudele sale apropi-
ate fac obiectul unor acte de
corupție cercetate și
sancționate deja de instanțe
(treaba asta era de dorit doar
în cazul lui Traian Băsescu).

În aceste condiții,
intenția PNL de a depune o
moțiune de cenzură nu e
deocamdată decât un calcul
cel mult optimist, fiindcă resp-
ingerea săptămîna trecută a
inițierii unei anchete parla-
mentare privind cheltuirea ban-

ilor din rezerva bugetară pen-
tru anii 2013 și 2014 a fost
doar un test de imunitate sau
un simplu cartuș de manevră.
Confirmarea s-a făcut și cu
ocazia respingerii moțiunii sim-
ple la Cameră pe tema
neabsorbției eficiente a fon-
durilor europene. Dar care este
situația de fapt. Cele 96 de vo-
turi pentru adunate cu cele 21
de abțineri, exprimate la resp-
ingere, rămân încă la o
diferență de 67 de voturi față
de cele ale PSD, diferență ce
nu poate fi recuperată cu
ușurință. Cei 34 de deputați
neafiliați, împreună cu cei 26
de parlamentari UDMR și cu
cei 23 de parlamentari PC,
debusolați de contestarea lui
Daniel Constantin de către
Dan Voiculescu, precum și cu
cei 17 reprezentanți ai
minorităților seamănă prea
mult cu planul covrigarului.

Înființarea unor grupuri
parlamentare ale UNPR nu
înseamnă că se poate face o
breșă în coaliția majoritară;
Oprea nu se va îndepărta de
Ponta cu ușurință. Cei 34 de
neafiliați, bună parte dintre ei
apropiați lui Geoană, rămân
deocamdată abordabili în chip

individual, însă numai cu argu-
mente clare și cu un calcul
convigător al liberalilor, același
calcul care ar trebui să-i
convingă și pe cei 17 parla-
mentari de la minorități. Cu
grupul lui Tăriceanu, din mo-
tive de orgoliu, nu se vor purta
dicuții. Așadar, deocamdată,
simple ipoteze. Mai sigură
rămâne însă alternativa lăsării
lui Ponta să-și rupă gâtul în
propriile eșecuri pe seama
cărora PSD să fie scos din
opțiunile electoratului la vi-
itoarele alegeri. Că
președintele Iohannis, după
cum afirma recent și în Polo-
nia, are nevoie de un guvern
eficient e neîndoielnic, cu atât
mai mult cu cât în Parlament
majoritatea actuală nu poate fi
învinsă decât cu compromisuri
greu de acceptat după succe-
siunea mai multor guverne
care până la urmă tocmai din
cauza compromisurilor au și
eșuat.

Și trebuie să mai
spunem că ezitările lui Geoană
de a-și legaliza partidul se vor
prelungi sine die mai ales după
reținerea lui Marian Vanghelie
de procurorii de la DNA, prin
care a pierdut nu numai un su-

porter, ci și un mijlocitor de
nădejde. PSD știe ce i se
pregătește și în laboratoarele
sale ideologice face totuși cal-
cule alternative, deși Liviu
Dragnea se pare că nu mai
produce strategii electorale cel
puțin până la pronunțarea
sentinței în Dosarul Referen-
dumului, Hrebenciuc e dupa
gratii, Iliescu e preocupat de
Dosarul Mineriada, iar Năstase
face horticultură la Corbu. Mai
mult decât atât, Dan Șova este
așteptat de procurorii DNA,
cărora le-a făcut o vizită vineri
și Darius Vâlcov, ministru în
exercițiu la Finanțe, acesta
însă în legătură cu ceva prob-
leme de pe vremea când era
primar la Slatina. Apropiatul
congres al partidului, de la care
se aștepta debarcarea lui
Ponta, nu va produce nimic
spectaculos, iar scindarea de
care vorbeau chiar și unii din-
tre cei mai vechi membri ai
PSD nu se va produce, fiindcă
fruntașii partidului știu din
experiență că tot mai bine le
este împreună. De aceea
grupurile subversive din interi-
orul partidului sunt reprimate
cu mult înainte de a-și de-
semna un contracandidat le

șefia PSD. Aș aminti de
potențialii contracandidați
eliminați înainte de vreme:
Mircea Geoană, Marian
Vanghelie, Sebastian Ghiță,
Dan Șova (exclus și reprimit
mai apoi în partid) și, mai nou,
Cătălin Ivan, sau „puștiul
obraznic” de la organizația
sectorului 1.

Partidul este, evident,
destul de slăbit și stările de an-
imozitate mocnesc fără a se
materializa fiindcă, așa cum
spuneam, Geoană ezită și nici
nu se prefigurează un grup
omogen și puternic de care să
se teamă Ponta și care să
renunțe la putere doar de
dragul de a reforma partidul.
Imaginea premierului în partid,
după cum o contura sâmbătă
unul dintre miniștri săi, îl
confirmă: „Ponta e tânăr, e in-
teligent, a devenit deja politi-
cian (mai cade, dar se ridică) și
partidul nu are altă alternativă”.
Dacă nu cumva, am zice noi,
avertismentul încătușatului
Vanghelie va face vreo
surpriză de după gratii.

●
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Timișoara, trezește-te! Timișoara, trezește-te! 
Nu întina Proclamația cu numele (și în numele!) satanei!Nu întina Proclamația cu numele (și în numele!) satanei!

Cezar 
A. Mihalache

DDin acest moment,
Proclamația de la Timișoara
nu mai există! Rămâne doar
un act de arhivă într-un opis
al jertfei pentru idealuri.
Pentru că, în forma
„adăugită” de acum, prin
abuziva inserare a unei
semnături la 25 de ani
distanță de la acel eveni-
ment, ea nu mai poate fi
decât un afront adus Istoriei.
O rescriere a faptelor is-
torice prin mână
revizionistă. O sfidare a log-
icului care modifică sensul
unei decizii a maselor.

Și nu este nici
măcar un pic de sminteală
în această acțiune bine
gândită. Este urmarea
curvăsărelii unui președinte
de asociație care a scos de
la sine putere documentul
din arhivă și l-a pus, ori
poate l-a predat cu toate
stegurile (albe) ale Societății
Timișoara, lui Laszlo Tokes.

O coadă de topor
care a închinat un act, ce
putea fi considerat fără
modestie parte a renașterii
noastre în Decembrie 89,
către „înalta poartă”. Sau
ceea ce crede el că este
„înaltă poartă”, în fapt o ușă

putredă care duce în sinis-
tra debara cu schelete re-
vizioniste.

În termeni juridici,
Proclamația ar putea fi
considerată nulă. Pentru că
lipsesc părțile fundamentale
care i-au dat conținut:
masele revoluționare. 

Și nu întâmplător
Laszlo Tokes a fost ales,
după un sfert de secol, să
„autentifice” documentul
Timișoarei. Iar dacă mai
așteptăm încă 25 de ani,
același președinte de soci-
etate poate să-l cheme și pe
tovarășul Iliescu să sem-
neze actul. Evident, pentru
a duce definitiv în derâdere
jerfta din 89. Noroc că nu or
să-i mai țină vremurile pe
aici, nici pe unul nici pe altul,
că altfel cine știe unde am
ajunge!

În fapt, semnarea
Proclamației de către Tokes
are propriul „codice” de de-
scifrare. Strecurarea printre
rânduri a intereselor „luptei
maghiarilor pentru identi-
tate”. A se citi, reviziuiri! Și
identificarea, poate, peste
alți câțiva ani, a luptei anti-
comuniste, scopul definit 
de semnatarii adevăratei
Proclamații, cu lupta 
pentru „interesele naționale
maghiare”.

Și trebuie ca istoricii

să ridice vocea la adresa
falsificatorilor. Pentru că
semnarea Proclamației de
către Tokes reprezintă o
blasfemie adusă unui docu-
ment istoric. Dar constituie
și un accept al falsului, al
proclamării falsului ca
metodă de rescriere a
secvențelor istorice după in-
teresul maghiarimii revizion-
iste.

Iar dacă aceste voci
ezita în a promova Adevărul
Istoric, mâine-poimâine
Tokes și-ar putea pune
semnătura și pe
Proclamațiile altor mișcări
anti-comuniste din acel seg-
ment al Istoriei. 

Apoi, poate nu se va
limita doar la această
secvență de istorie (pentru
că ei sunt descălecători aici
din vremuri mai vechi, nu?!),
și cum cozi de topor
românești se vor găsi
mereu, poate și alte acte vor
fi extrase din arhive, acum
ale ong-urilor, dar mâna
lungă a trădării poate
ajunge și în alte structuri și
instituții, pentru „revizuiri”.

Și uite așa, vom
vedea rescrise manualele
de Istorie prin adăugirile
unor personaje cu presu-
puse contribuții la devenirea
noastră. Și ar fi cu adevărat
paradoxul penibilului com-

placerii noastre post-de-
cembriste, acela în care
acte ale devenirii noastre să
devină linii de subsol ale
deznaționalizării progra-
mate.

Mai vorbim de „So-
cietatea Timișoara”? Nu, ni-
cidecum, de la așezarea
iscăliturii (!) satanei în drep-
tul jertfei noastre, numele ar
trebui să-i devină „Soci-
etatea de Maghiarizare
Timișoara”. 

Acum poate va
obține și fonduri „non-guver-
namentale” de la Budapesta
că, nu-i așa?, lupta
maghiarimii împotriva co-
munismului, care va con-
fisca mâine poimâine
idealurile noastre din De-
cembrie 89, va ajunge în
cărțile de istorie ca marea
revoluție maghiară de elib-
erare de comunism a
pământurilor Ardealului, Ba-
natului, Moldovei, și, de ce
să se oprească aici?, a Bal-
canilor și întregii Europe de
Est!

Și este și un pas
spre confiscarea unei noi
date pentru calendarul
dovedirii „Ungariei mari”.
După 15 și 10 martie, acum
11 Martie – ziua în care a
fost citită Proclamația, o zi
ce pare tot mai departe și
îndepărtată de noi…

Ce urmează să se
mai inventeze? Că tinerii
noștri nu au în ieșit în stradă
în 1989 pentru libertate?
Sau, cel puțin, nu pentru lib-
ertatea noastră, ci pentru
„eliberarea” sărmanelor
minorități asuprite de comu-
nism?! Sau se vor traduce
în ungurește (de ce nu
poate și în primitivele 
rune secuiești?!) numele
orașelor-martir de pe deja
celebrele plăcuțe?!

Ce ai fost, tu,
Timișoară pentru dreptul
nostru la speranță! Și ce ai
ajuns azi pentru tot mai re-
strânsele noastre drepturi
de majoritate…

Timișoara, trezește-
te! Nu întina Proclamația cu
numele (și în numele!) sa-
tanei!

Nu o lăsa pradă
blasfemitorilor!

●

Și dă-i şi luptă!Și dă-i şi luptă!

Matei
Mircioane

ȘȘi-o să fie o luptă
pentru pace, de n-o să mai
rămână piatră pe piatră!, îmi
spunea un mucalit, încă pe
vremea socialismului, persi-
flând marşurile pentru pace
pe care partidul comunist le
organiza cu forţa, cu
scoatere din producţie şi cu
întreruperea cursurilor
şcolare.

Fiind noi închişi în
spatele cortinei de fier,
vizionând numai ceva meci-
uri de fotbal din Champions
League şi ceva concerte
pop-rock, de la fraţii noştri
sârbi, habar n-aveam cu
cine ne luptăm pentru pace
şi dacă ne vede cineva
afară de oamenii de ordine
de pe margini şi de securiştii
infiltraţi printre rânduri.

În subteran,
înţelegeam că este vorba
despre „lupta” lui
Ceauşescu de a-şi legitima
regimul, de a „promova”
neamestecul în treburile in-
terne, astfel încât să poată
edifica un stat comunist
după chipul şi asemănarea
lui. Cei care nu-l lăsau să
edifice socialismul multilat-
eral dezvoltat şi înaintarea
României spre comunism

erau statele imperialiste:
America şi Uniunea
Sovietică.

Pe această bază s-a
umflat patriotismul în mulţi
români mai ceva ca
pufuleţii. S-a umflat în aşa
hal, încât unii vedeau în

România un fel de „Grădina
comunistă a Maicii Domnu-
lui”.

După acest senti-
ment mai tânjesc mulţi şi
astăzi. Unii sunt nostalgici
comunişti, alţii sunt doar
nostalgici şi au scos comu-

nismul din ecuaţie, păstrând
doar visul paranoic cu
„grădina”. N-a fost să fie, n-
a fost să fim centrul lumii,
ne-am contopit şi noi cu
lumea şi astăzi „luptăm”
pentru democraţie şi stat de
drept. Cu idei şi instituţii îm-

prumutate, cu frustrări, cu
fentarea regulilor, cu
rapoarte trimise la Uniunea
Europeană, cu pâra, cu
reclamaţia, cu mimarea
legilor democraţiei şi ale
economiei de piaţă.

De economia de

piaţă s-au săturat mai mulţi,
dar, până nu pui ceva în loc,
tot aceasta-i regula: cine are
castraveţi, vinde, cine are
bani, cumpără. Cine n-are
nici una nici alta trebuie să-
şi vândă munca şi ideile.
Ceilalţi, fără bani, castraveţi,

idei sau aptitudini, stau pe
margine. Toată treaba e că,
în aceast mediu departe de
a fi paradisiac, justiţia a
căpătat tot mai multă
independenţă şi acţionează.
Ce să facă şi ea, săraca,
dacă dosarele sunt stivuite

în rafturi, dacă politicul şi-a
pierdut, încet-încet, privi-
legiul de a da justiţiei peste
mâini! Deschide dosarele şi
cercetează. Şi, iaca, s-a de-
schis cutia Pandorei!

După valurile de
reţineri, arestări şi cercetări
ale unor personaje din polit-
ica de vărf, iese la iveală o
reţea de complicităţi în
corupţie şi abuzuri, care
duce direct la foştii şefi de
stat. 

Dacă justiţia îşi face
treaba în acest ritm, dacă
nu se pune la cale vreo
„contrarevoluţie”, în scurt
timp o să avem toţi foştii
preşedinţi condamnaţi. În
frunte cu Ion Iliescu şi cu
Traian Băsescu. De Emil
Constantinescu nu ştiu ce
să cred, fiindcă despre el s-
a spus că n-a colaborat cu
sistemul corupt, ci a fost în-
vins de sistem. Dar nici pe
prim-miniştrii Emil Boc şi
Victor Ponta nu-i văd prea
bine, fiindcă au tutelat
regimuri profund corupte.

●


